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:הרקע
. השנת העבודה הראשונה היא שלב מובחן בהתפתחות המקצועית של עובדי הורא

,  נחשפים לתהליכים פדגוגיים מורכבים, בשנה זו חווים המתמחים אירועים רבים
.ונדרשים להחלטות חינוכיות בעלות משמעות

עתידו   תהליך ההיקלטות בעבודה הוא תהליך מורכב והוא בעל חשיבות מכרעת לגבי
.של עובד ההוראה החדש

.קליטה נכונה עשויה לקדם תקווה זו. הצלחה בהוראה היא תקווה
:התחרות

אשר תשקף  , אגף התמחות בהוראה מכריז זו השנה השביעית על תחרות עיצוב כרזה
מתוכנן  . את תרבות הקליטה הרצויה בעיני מתמחים בהוראה בבית הספר ובגן הילדים

במשרד החינוך  , בחדרי מורים, כי הכרזות הזוכות תפורסמנה בפורומים שונים
.וכן מתוכנן להציג את הכרזות בתערוכה. ובמוסדות להכשרת מורים

:אוכלוסיית היעד
:  השנה תתבצע התחרות בשני מסלולים . ג"ל תשע"כל המתמחים בהוראה בשנה

תמחים  המסלול הראשון מיועד למתמחים בוגרי  מוסדות לעיצוב והמסלול השני למ
. בוגרי יתר המוסדות בעלי יכולות וכישורים אומנותיים

:דרכי  השיפוט
יעריך את , בעלי רקע בעיצוב חזותי ומתחום ההוראה והחינוך, צוות של שופטים

.הכרזות כשהן בעילום שם
:הזכייה בתחרות

ד"בכסלו תשע ח"י,חמישיצוות השופטים יפרסם את שמות הזוכים עד יום 
.2013בנובמבר   21-ה  

  :גובה הפרס לזוכים
כל אחד 3000₪: עשרת הזוכים

כל אחד 500₪: תעודות הצטיינות
או על חלוקה  , ועדת השיפוט רשאית שלא להמליץ על מתן חלק מן הפרסים: הערה

.שונה של התקציב

.

:הגשת הכרזות

.  2013ביוני  27-ג ה"ט תמוז תשע"את הכרזות יש להגיש עד יום חמישי י         
הפרטים  .(שיצורף למשלוח, פרטי היוצר יצוינו במכתב נפרד נלווה

שם המוסד המכשיר להוראה  , ל"דוא', טל, כתובת, .ז.ת. מס, שם: הנדרשים
יוצר אשר יבקש להמשיך  ). 'ושם המוסד בו השתתפו בסדנת הסטאז

.בקשתו תכובד–ולשמור על עילום שמו גם בשלב הפרסום 

על  .  כולל כל האלמנטים המופיעים בכרזה, על הכרזות להיות מקוריות         
,  הכרזה לתת ביטוי ברור לשנת ההתמחות הכרזות לא תוחזרנה ליוצרים

.תשמרנה באגף התמחות  וכניסה להוראה

:תנאי ההשתתפות ואפיון הכרזות

תוכן  הכרזה  . אלמנט ויזואלי ואלמנט מילולי: הכרזה תכלול שני אלמנטים1.
.ישקף את תרבות הקליטה הרצויה בעיני המתמחים בהוראה

,  ציור: ותעוצב בדרך בה יבחר היוצר כגון 35X50הכרזה תוצג בגודל של 2.
.עיבוד מחשב, צילום, קריקטורה, רישום, איור

לכל כרזה שתשלח יש לצרף תקליטור ובו הכרזה מצולמת או מעובדת  3.
צבעים   בסקלת 1:1בגודל  dpi 300ברזולוציה של  35X50דיגיטלית בקובץ 

cmyk  סוג הקובץjpg    אוeps.

.הכרזה תוגש למשרדי אגף התמחות וכניסה להוראה בירושלים4.

.יש לציין האם היוצר הוא בוגר מוסד לעיצוב או לא5.

.כל הכרזות יעמדו לרשות אגף התמחות וכניסה להוראה: הערה

:הכתובת למשלוח הכרזה

דבורה  ' רח, משרד החינוך והתרבות בניין לב רם, אגף התמחות  וכניסה הוראה
91911, ירושלים, 2הנביאה 

.רות כרזות מתמחיםעבור תח: נא לציין 

                                        


